
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Stowarzyszenie Częstochowa 2020 z siedzibą w Częstochowie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 22A/1 zostało
zawiązane 22 marca 2010 przez Zebranie Założycieli po czym uzyskało wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru
Stowarzyszeń dnia 24.06.2010 pod numerem KRS 0000359513.
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd, w którego skład wchodzi:
Przewodniczący: Łukasz Gabryel
Wiceprzewodniczący: Bartłomiej Osyra
Sekretarz: Patrycja Szlempo
przy czym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 
szczególności w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Celem powołania Stowarzyszenia Częstochowa 2020 jest promowanie miasta Częstochowa oraz wspieranie 
jego
mieszkańców, a w szczególności:
• budowanie wizerunku nowoczesnej Częstochowy
• kształtowanie tożsamości Regionu Częstochowskiego
• wspieranie integracji Regionu Częstochowskiego z gminami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a w 
szczególności
z miastem Kraków
• wspieranie integracji europejskiej
• wspieranie kultury
• budowanie społeczeństwa obywatelskiego
• wspieranie inicjatyw społecznych
• upowszechnianie kultury fizycznej
• pomoc społeczna i rzeczowa szkołom i ich uczniom
• ochrona środowiska
• walka z nadmiernym hałasem miejskim
• dobroczynność.

II

Stowarzyszenie Częstochowa 2020 w 2016 roku pozyskało darowizny w kwocie 22 630,69 zł, w tym darowizny
pochodzące z 1% przekazanego w ramach Organizacji Pożytku Publicznego wyniosły 1 554,10 zł. Ponadto
Stowarzyszenie pozyskało środki na projekty w ramach działalności statutowej pochodzące ze sprzedaży usług 
w kwocie
1 000,00 zł. Pozostałe przychody przeznaczone na działalność statutową pochodziły z wpłat członkowskich w 
kwocie
280,00 zł. Zgromadzone w ten sposób środki pieniężne w kwocie 24 279,33 zł zostały wydatkowane zgodnie 
ze statutem
na:
- organizację akcji społecznej Dar Serca,
- organizację akcji Road to help,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez akcję kotyliony
Wynik finansowy za rok 2016 stanowi zysk w wysokości 1 185,46 zł. Proponuje się, aby zysk za rok 2016
powiększył kapitały własne, aby w kolejnym roku zgromadzone a niewydatkowane środki przeznaczyć na 
działalność
statutową.
Ponadto Stowarzyszenie Częstochowa 2020 w 2016 roku nie zgromadziło majątku, jak również nie zaciągało
zobowiązań.
Mając na względzie powyższe okoliczności nie stwierdza się zagrożeń dla ciągłości działania Stowarzyszenia
Częstochowa 2020 w dającej się przewidzieć przyszłości.
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Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:
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